SEMINARIS DE TRANSPORT 2021
IMPARTICIÓ ON-LINE:
Google Meet:

meet.google.com/zau-tkyf-bwo
HORARI:
En general són els dimecres de 19h a 21 hores, excepte
les excepcions indicades.

ASSISTÈNCIA:
ENTRADA LLIURE. Certificat d’assistència i
aprofitament per al reconeixement de 2 crèdits ECTS
dels graus d’Enginyeria Civil i d’Enginyeria d’Obres
Públiques i Màsters d’Enginyeria de Camins Canals i
Ports, Màster de Supply Chain, Transport i Mobilitat, i
Master in Urban Mobility de la UPC.

SEMINARIS DE
TRANSPORT
2021

Del 17 de febrer al 5 de maig de 2021

INFORMACIÓ
Tel. (+34) 93 4015655 de 9 a 14 hores
catedra.abertis@upc.edu

PROGRAMA
SEMINARIS DE TRANSPORT 2021
De totes les branques de l’enginyeria civil, la de
Mobilitat és la que presenta més innovacions i futur. El
motto de l’Escola de Camins és l’Enginyeria que mou el
món. Les TIC permeten gestionar millor el sistema i
orientar-ho a l’usuari i al servei. Barcelona i la UPC
s’estan convertint en els hubs de la innovació en
mobilitat urbana a Europa.
Des de 1985, Seminaris de Transport intenta donar una
visió complementària a la docència que s’imparteix a la
Universitat (conceptes bàsics i teòrics) amb una
casuística de temes d'actualitat sobre transport, mobilitat
i logística i sobre la planificació i gestió de les
infraestructures i serveis de transport, presentats per
reconeguts professionals i alts càrrecs institucionals.
Els seminaris consten d'una exposició per part del/a
ponent i d'un col·loqui obert amb els assistents. Aquest
any, degut a les restriccions Covid19, els seminaris
seran online a través de la plataforma Google Meet.
L’assistència i aprofitament dels Seminaris de Transport
té el reconeixement de 2 crèdits ECTS per als graus
d’Enginyeria Civil i Enginyeria d’Obres Públiques, i
també per al Màster en Enginyeria de Camins Canals i
Ports i el Màster en Supply Chain, Transport i Mobilitat.

Seminari 1:
17 de febrer 2021, 19h

Presentacions orals
i descripció dels seminaris
Francesc Robusté
Catedràtic de Transport – UPC BarcelonaTech

______________

Intra i Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T

Seminari 6:
24 de març 2021, 19h

Autopistes del futur i els CAV
Xavier Serra
Seminari 2:
24 de febrer 2021, 19h

El transport flexible: una nova
solució per a la nova mobilitat
Joan Prat

Director de Tecnologia i Innovació d’Abertis

Seminari 7:
15 d’abril de 2021, (dijous) a les 17h

El TP de Barcelona: Quo vadis?

Gerent de l’AMTU, Associació de Municipis per a
la Mobilitat i el Transport Urbà

Conseller delegat de TMB

Seminari 3:
3 de març 2021, 19h

Seminari 8:
21 d’abril de 2021, 19h

La mobilitat i les infraestructures
del transport a Catalunya
Isidre Gavín

Els Seminaris de Transport són una activitat de la
Càtedra Abertis de la UPC-BarcelonaTech.

Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya

L’entrada/assistència és lliure. La presència de
professionals del sector ajuda a enriquir el col·loqui i,
per tant, a millorar la formació dels estudiants.

Seminari 4:
11 de març 2021, (dijous) a les 12h

Francesc Robusté
Catedràtic de Transport

Seminari 5:
17 de març 2021, 19h
¿Es la SV una plasmación cultural
del desarrollo de un país?
Ole Thorson

La mobilitat a Barcelona
més enllà del PMU
Rosa Alarcón
Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona i presidenta de TMB

Gerardo Lertxundi

Qualitat de l’aire, mobilitat i salut
Jordi Sunyer
Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública
UPF, Cap de Salut Infantil d’ISGlobal

Seminari 9:
Dia i hora TBC

La mobilitat del futur
Josep Mateu
President del RACC

______________
Estudiants: 5 maig 2021.

